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Asistan Gözüyle
9. DERMATOLOJİ BAHAR SEMPOZYUMU
THE 9th DERMATOLOGY SPRING SYMPOSIUM
from the Viewpoint of a Resident

Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği’nin 12-15
Nisan 2017 tarihleri arasında Antalya, Belek’te Rixos
Premium Hotel’de gerçekleştirilen 9. DERMATOLOJİ
BAHAR SEMPOZYUMU’na asistan arkadaşlarımız,
uzmanlar ve hocalarımız katıldı. Konular özenle,
güncel ihtiyaçlara cevap vermek üzere seçilmişti.
Kongrede 40 güncel konu, 45 konuşmacı
hocamız tarafından bizlere aktarıldı. Oturumların
ve konuşmaların hemen hepsinde güncel bilgiler,
yenilikler ve değişiklikler oldukça iyi ve net
vurgulandı. Oturumların sonundaki tartışmalar çok
etkiliydi. Özellikle konuşmalar sonunda soru-cevap

kısmında tecrübelerini bizlerle paylaşan hocalarımız
bize eşsiz bilgiler sundular. Karşıt sonuçların ve
yaklaşımların tartışıldığı “Darbant UVB mi? PUVA
mı?”, “Yüz Gençleştirmede Olgularla Uzman
Yaklaşımı” oturumlarındaki konuşmacılar arasındaki
farklı görüşler ve tartışmalar ile işlenen oturum
oldukça keyifli, sürükleyici ve faydalı oldu. Sunumlar
tek salonda yapılmasına rağmen, en son oturumun
son konuşmasına kadar salonun dolu olması da
konu seçiminin ve programın başarılı olduğunu
göstermekteydi.
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Katıldığım dolgu kursu da pratiğe yönelik hazırlanmıştı
ve oldukça başarılıydı. Grupların az sayıda kişiden oluşması
eğitmenlerle samimi iletişim kurulmasında etkili oldu. Kurslarda
uygulama anında öğrencilerin anlamakta veya zihninde

canlandırmakta zorlandıkları kısımları cevaplayan bir sunum tarzı
benimsenmesi de oldukça yararlı oldu.
Sözlü bildiriler çok etkili ve güzeldi, yalnız daha fazla katılım
sağlanabilecek bir zamana konabilirlerdi. Poster tartışması

oldukça faydalı ve öğreticiydi. Gerçekten çok öğretici ve eğitici
bir oturum oldu.
Sempozyum oteli çok konforluydu. Bütün oturum, gösteri
ve sergi alanlarının yakın olması oturumlara geç kalınmasını

engellediği gibi katılımcıların birbirleriyle daha fazla zaman
geçirmesine olanak sağladı. Sosyal program çerçevesinde Türk
Sanat Musikisi Gecesi ve Gala Gecesi oldukça keyifliydi; sosyal,
eğlenceli ve samimi bir ortam oluştu. Başka kliniklerde çalışan
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asistan arkadaşlarımızla tanışmak, gelecek planlarımızı,
sorunlarımızı paylaşmak ve mesleki etkinlikler hakkında
sohbet edebilmek çok hoştu.
Hem bilimsel hem de sosyal olarak oldukça
faydalandığım ve keyif aldığım bu kongreyi
düzenleyen ekibe, katkıda bulunan hocalarımıza
www.turkderm.org.tr

sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bir sonraki bahar
sempozyumunda buluşmak üzere.
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